Protocol: Verantwoord naar Haarmode Rob
Op een veilige en verantwoorde manier mogen wij ons vak weer uitoefenen.
Dit volgens de onderstaande regels die goedgekeurd zijn door de overheid.

 anden schudden doen we niet, maar team Haarmode Rob is superblij u weer te mogen
H
ontvangen en begroeten in onze salon.
Wij werken uitsluitend op afspraak.
Houd 1,5 meter afstand van elkaar, vóór de salon en in de salon.
Kom 5 minuten voor aanvang van uw afspraak de salon binnen.
 as direct bij binnenkomst in de salon uw handen en maak, indien u wenst, gebruik van onze
W
handcrème en handschoenen.
 et dragen van een mondkapje is niet verplicht. Voor uw en onze gezondheid dragen wij deze wel.
H
Wij hopen dat u er ook eentje draagt zodat we elkaar in de 1.5 meter zone extra kunnen beschermen.
U kunt bij ons een mondkapje aanschaffen voor € 1,00.
Hang zelf uw jas op in de garderobe, en neem plaats op een stoel in de wachtruimte.
Volg de aanwijzingen van ons personeel.
Kom alléén naar de salon.
 en minderjarig kind, en mensen die door een beperking begeleiding nodig hebben, mogen naar de
E
salon vergezeld worden door één volwassene.
 lijf thuis als u één van de volgende klachten heeft:
B
Neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging (tot 38°C) of koorts.
≥38°C

Blijf thuis als iemand binnen uw huishouden koorts heeft (vanaf 38°C) en/of benauwdheidsklachten.
Betaal bij voorkeur contactloos (pin of mobiel).
 ij desinfecteren ons kappersgereedschap na elke behandeling, en gebruiken voor iedere klant
W
een schone kapmantel.
Wij reinigen de werkplek en was-unit na elke behandeling.
Alle gebruikte onderdelen zullen, na iedere klant, door ons worden gedesinfecteerd.
Wij serveren dranken in wegwerpbekers, en kunnen helaas geen tijdschriften aanbieden.

Wij hopen op uw begrip en medewerking met betrekking tot dit protocol
Team Haarmode Rob

